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Um projeto de pesquisa desenvolvido pela mestranda em Design, Inovação e Sustentabilidade 

pela Universidade do Estado de Minas Gerais  (UEMG),  Catarina Costa de Souza,  pretende 

evitar  o  desperdício  de  madeira  e  a  degradação  ambiental  ocorridos  em marcenarias  de 

pequeno porte, em Manaus, durante o processo produtivo.

O projeto é desenvolvido com aporte do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e, segundo a pesquisadora, tem como 

finalidade diagnosticar em que momento ocorre a maior perda de madeira, focando na gestão 

do design sustentável.

Segundo Souza, a pesquisa irá agregar melhorias ao negócio regional do pequeno produtor, 

respeitando as características e realidade do contexto desse tipo de empresa.

“Como resultado principal, espera-se que este diagnóstico inicial promova a implementação 

das sugestões de melhorias nas empresas e marcenarias, e que o negócio e produto local 

possam utilizar a gestão de design e a metodologia da ‘Produção Mais Limpa’ para serem mais 

competitivos  e  agregarem  qualidade  ao  serviço,  proporcionando  o  crescimento  e  o 

desenvolvimento das empresas”, disse Souza.

A metodologia de “Produção Mais Limpa” consiste na observação de todo o processo produtivo 

de  uma  empresa,  com  o  objetivo  de  propor  mudanças  tanto  estruturais  quanto 

organizacionais, com foco na preservação do meio ambiente.

“A diferença dessa metodologia para as demais é que esta se preocupa com o processo como 

um todo, desde a formulação do projeto, passando pela conscientização e organização de 
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todos  os  integrantes  da  empresa,  até  o  final  da  vida  e  descarte  do  produto”,  explicou  a 

professora.

Principais beneficiados - De acordo com a pesquisadora, o projeto resultará em uma maior 

produtividade nas movelarias de Manaus e o principal beneficiado será o próprio marceneiro 

que ainda sofre com dificuldades tecnológicas, financeiras e estruturais. Segundo ela, o estudo 

otimizará o processo de produção, agregando valor ao trabalho dos pequenos produtores e, 

consequentemente, gerando redução nos gastos e maior lucratividade.

“Esse é o apelo sustentável que o projeto de pesquisa oferece: evitar o desperdício das sobras 

de madeiras usadas nas oficinas de marcenaria. Acredito que o foco principal é pensar que se 

há  sobra  é  porque  há  problema.  Antes  de  se  pensar  o  que  vai  ser  feito  das  sobras  de 

madeiras, deve-se pensar em evitar as mesmas. Isso serve para qualquer material utilizado 

como matéria-prima ou material de insumo dentro de uma marcenaria”, afirmou Souza.

O estudo conta com parceiros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da UEMG, 

além dos sócios de uma marcenaria que fica localizada no Distrito Industrial, em Manaus.

 Leia a matéria na íntegra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-

movelarias-em-manaus/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus/
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O  Governo  do  Amazonas,  por  meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do 

Amazonas (Fapeam), lançou o edital do Prêmio Fapeam de Jornalismo Científico 2016. As 

inscrições estão abertas até e vão até o dia 22 de junho, com a lista de finalistas a ser di

Leia a matéria na íntegra:

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1736571
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Alunos de pelo menos 15 escolas públicas, participantes do programa Pró-Engenharias,
aproveitaram  os  conteúdos  de  física,  química,  matemática,  sociologia  e  informática  para 
tentarem solucionar  -  ou pelo  menos  reduzir  -  um dos  maiores  problemas ambientais  de 
Manaus: a grande quantidade de garrafas PET que poluem os igarapés.

Levando em consideração que quase um milhão de reais são gastos por mês na limpeza dos 
igarapés,  além  do  impacto  negativo  na  paisagem,  poluição  e  mortandade  de  animais 
aquáticos, eles decidiram projetar pranchas de Stand Up Paddle (SUP) sustentáveis, utilizando 
apenas  materiais reaproveitáveis.

Thaynná da Rocha, 17, aluna da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, contou que o 
trabalho  começou  desde  a  coleta  dos  PETs  no  meio  ambiente.  “Foi  um  projeto  muito 
importante pra nós. Exigiu dedicação desde a primeira etapa, de coletar as garrafas. Além 
disso, misturar a questão de sustentabilidade com qualidade de vida nos animou bastante. Pois 
produzimos pranchas que podem servir como diversão para a população, por um baixo custo, 
e ainda evitamos que centenas de garrafas fossem parar nos rios”.

Cada prancha levou em média duas semanas para ser concluída.  Entre os materiais,  eles 
utilizaram canos de PVC, emborrachados, PETs e CDs para fazer as quilhas. Para a confecção 
de cada prancha, 93 garrafas foram necessárias.

“O diferencial foi que aliamos as disciplinas da escola para a produção. Usamos a física, por 
exemplo, para calcular os movimentos de impulso, flutuação, centro de gravidade. A química 
orgânica para a própria questão do processo dos  PETS e da cola poliuretano e a matemática a 
geometria da prancha”, explicou o estudante Helmer Araújo Rodrigues, 17, da Escola Estadual 
Professor Waldock Frick De Lira.

Na prática
Os alunos realizaram vários testes na piscina da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, 
mas, na última sexta-feira, colocaram as pranchas em pleno Rio Negro, na praia da Ponta 
Negra. Os testes apontaram que cada prancha aguenta em média 100 quilos.  Antes de se 
divertirem, os estudantes tiveram uma breve instrução do Corpo de Bombeiros em relação à 
segurança.
Geração de renda
O coordenador deste projeto, professor Obenézio de Aguiar, contou que muitos alunos estão 
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pensando até em geração de renda por meio da produção de pranchas sustentáveis. “Eles 
estão fazendo planejamento de custo, pois muitas pessoas já perguntaram como faz para 
comprar uma prancha. E um produto deste, que normalmente custa entre R$ 1,7 mil e R$ 4 
mil, para os alunos teve um custo de R$ 90 a R$ 150, dependendo da confecção da prancha.

Engenheiros do futuro
O programa Pró-Engenharias é promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Visa formar os alunos com 
melhores notas  em futuros engenheiros.  Os projetos são realizados com alunos de várias 
escolas, durante dois anos, com início no 2º ano do ensino médio.
 

Leia a matéria na íntegra:

http://www.portaldourubui.com/#!Alunos-de-escolas-p%C3%BAblicas-criam-pranchas-de-

SUP-com-lixo/cjds/5742bbe70cf23d79ac908db7

http://www.portaldourubui.com/#!Alunos-de-escolas-p%C3%BAblicas-criam-pranchas-de-SUP-com-lixo/cjds/5742bbe70cf23d79ac908db7
http://www.portaldourubui.com/#!Alunos-de-escolas-p%C3%BAblicas-criam-pranchas-de-SUP-com-lixo/cjds/5742bbe70cf23d79ac908db7
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Alunos  de  pelo  menos  15  escolas  públicas,  participantes  do  programa  Pró-Engenharias, 
aproveitaram  os  conteúdos  de  física,  química,  matemática,  sociologia  e  informática  para 
tentarem solucionar – ou pelo menos reduzir  – um dos maiores problemas ambientais de 
Manaus: a grande quantidade de garrafas PET que poluem os igarapés.

Levando em consideração que quase um milhão de reais são gastos por mês na limpeza dos 
igarapés,  além  do  impacto  negativo  na  paisagem,  poluição  e  mortandade  de  animais 
aquáticos, eles decidiram projetar pranchas de Stand Up Paddle (SUP) sustentáveis, utilizando 
apenas  materiais reaproveitáveis.

Thaynná da Rocha, 17, aluna da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, contou que o 
trabalho  começou  desde  a  coleta  dos  PETs  no  meio  ambiente.  “Foi  um  projeto  muito 
importante pra nós. Exigiu dedicação desde a primeira etapa, de coletar as garrafas. Além 
disso, misturar a questão de sustentabilidade com qualidade de vida nos animou bastante. Pois 
produzimos pranchas que podem servir como diversão para a população, por um baixo custo, 
e ainda evitamos que centenas de garrafas fossem parar nos rios”.

Cada prancha levou em média duas semanas para ser concluída.  Entre os materiais,  eles 
utilizaram canos de PVC, emborrachados, PETs e CDs para fazer as quilhas. Para a confecção 
de cada prancha, 93 garrafas foram necessárias.

 “O diferencial foi que aliamos as disciplinas da escola para a produção. Usamos a física, por 
exemplo, para calcular os movimentos de impulso, flutuação, centro de gravidade. A química 
orgânica para a própria questão do processo dos  PETS e da cola poliuretano e a matemática a 
geometria da prancha”, explicou o estudante Helmer Araújo Rodrigues, 17, da Escola Estadual 
Professor Waldock Frick De Lira.

Na prática

Os alunos realizaram vários testes na piscina da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, 
mas, na última sexta-feira, colocaram as pranchas em pleno Rio Negro, na praia da Ponta 
Negra. Os testes apontaram que cada prancha aguenta em média 100 quilos.  Antes de se 
divertirem, os estudantes tiveram uma breve instrução do Corpo de Bombeiros em relação à 
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segurança.

Geração de renda

O coordenador deste projeto, professor Obenézio de Aguiar, contou que muitos alunos estão 
pensando até em geração de renda por meio da produção de pranchas sustentáveis. “Eles 
estão fazendo planejamento de custo, pois muitas pessoas já perguntaram como faz para 
comprar uma prancha. E um produto deste, que normalmente custa entre R$ 1,7 mil e R$ 4 
mil, para os alunos teve um custo de R$ 90 a R$ 150, dependendo da confecção da prancha”.

Engenheiros do futuro

O programa Pró-Engenharias é promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Visa formar os alunos com 
melhores notas  em futuros engenheiros.  Os projetos são realizados com alunos de várias 
escolas, durante dois anos, com início no 2º ano do ensino médio.

Leia a matéria na íntegra:

http://parintins24hs.com.br/alunos-de-escolas-publicas-criam-pranchas-de-sup-com-lixo/

http://parintins24hs.com.br/alunos-de-escolas-publicas-criam-pranchas-de-sup-com-lixo/


Veículo:portal Manauense Editoria Pag: 

Assunto: Estudo pretende aumentar produtividade de movelarias em manaus 

Cita a 
FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            D  ata:23/05/16

Pesquisa irá  ajudar  a  combater  a degradação ambiental  e  o  desperdício  de madeiras nas 
marcenarias da cidade 

Leia a matéria na íntegra:

http://manauense.com.br/blog/2016/05/23/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-
movelarias-em-manaus/
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“Já era conhecido que o gás carbônico da atmosfera é fixado pela floresta com maiores taxas 
no fim da estação seca e no início da chuvosa, e fixado com taxas menores no final da estação 
chuvosa e no início da seca”, diz o pesquisador do Inpa e coautor do artigo, Dr. Bruce Nelson. 
Segundo o pesquisador, a novidade está em demonstrar que esta sazonalidade da fotossíntese 
não ocorre apenas em função da variação da luz, da temperatura ou da umidade ao longo do 
ano.

“Nos meses mais secos (entre junho e novembro) a floresta exibe uma troca acelerada das 
folhas. A quantidade de folhas nas copas das árvores não muda muito durante o ano, mas sua 
idade, sim”, explica o pesquisador. “Até o final da estação chuvosa, as folhas lançadas nos 
meses secos têm menos vigor, reduzindo a fotossíntese”, acrescenta Bruce Nelson.

Para  decifrar  esta  dinâmica  das  folhas,  em  2010,  os  pesquisadores  montaram  câmeras 
automáticas em duas torres do LBA, uma a 60 km de Manaus (AM),  e  outra na Floresta 
Nacional do Tapajós, a 67 km ao sul de Santarém, no Pará. Em 2013, foi equipada uma das  
torres do Observatório da Torre Alta da Amazônia (Atto), na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) do Uatumã, a 150 quilômetros de Manaus. Os dados para as duas torres 
perto de Manaus foram analisados pelas mestrandas Suelen Marostica, Julia Tavares e Aline 
Lopes. “Gravamos um grande número de fotos em cada dia do ano para facilitar a filtragem e 
a correção de artefatos de iluminação”, explica o pesquisador. Ele ressalta, ainda, que o ciclo 
das idades das folhas coincide muito bem com a sazonalidade do “verdor” da floresta captada 
anteriormente por satélites.

Segundo Bruce Nelson, estes dados dos satélites provocaram polêmica entre os cientistas, pois 
são influenciados pelo ângulo do sol e pela nebulosidade, ambas com tendências sazonais. 
“Agora, as câmeras nos três sítios são concordantes entre si e concordantes com os dados dos 
satélites. A floresta se torna mais verde ao longo da estação seca, devido ao lançamento de 
folhas novas”, diz.

O  pesquisador  revela  que  em  breve  se  terá  um  entendimento  melhor  das  mudanças 
fisiológicas das folhas com a idade, já que as informações ainda estão sendo aprimoradas por 
um  grupo  de  pesquisadores  e  mestrandos  do  Inpa,  liderados  pelo  professor  doutor  da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marciel Ferreira, dentro do projeto GoAmazon.

Para o pesquisador doutor Scott Saleska, orientador de Jin Wu, a importância maior do estudo 
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reside em demonstrar uma deficiência nos modelos que preveem a resposta da floresta às 
futuras mudanças climáticas. “Estes modelos não incorporam os efeitos da fenologia foliar e, 
portanto, não conseguem reproduzir corretamente a variação sazonal da fotossíntese”, diz.
O_estudo_usou_uma_combinacao_de_cameras
O estudo  usou uma combinação  de  câmeras  e  dados  de  fluxo  de  gás  carbônico  entre  a 
atmosfera e a floresta, registrados pelas torres do LBA

A  pesquisa  foi  financiada  pela  Parceria  para  Pesquisa  e  Educação  Internacional  (Pire)  da 
Fundação Nacional de Ciências Norte-Amercana (US NSF); pela Fundação Agnese Nelms Haury 
da  Universidade  do  Arizona;  pelo  projeto  GoAmazon,  financiado  conjuntamente  pelo 
Departamento de Energia Norte-Americano e pelas agências brasileiras de apoio à pesquisa 
dos Estados de São Paulo (Fapesp) e do Amazonas (Fapeam); pelo Ministério da Educação e 
Pesquisa da Alemanha (BMBF) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil.

A coleta de dados teve suporte do LBA/Inpa e da Sociedade Max Planck, além da Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA) e da RDS Uatumã.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.mundoamazonia.com.br/2016/05/24/o-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-
amazonica/

http://www.mundoamazonia.com.br/2016/05/24/o-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-amazonica/
http://www.mundoamazonia.com.br/2016/05/24/o-ritmo-sazonal-da-fotossintese-na-floresta-amazonica/
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Um projeto de pesquisa desenvolvido pela mestranda em Design, Inovação e Sustentabilidade 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais  (UEMG),  Catarina Costa de Souza,  pretende 
evitar  o  desperdício  de  madeira  e  a  degradação  ambiental  ocorridos  em marcenarias  de 
pequeno porte, em Manaus, durante o processo produtivo.

O projeto é desenvolvido com aporte do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e, segundo a pesquisadora, tem como 
finalidade diagnosticar em que momento ocorre a maior perda de madeira, focando na gestão 
do design sustentável.

Segundo Souza, a pesquisa irá agregar melhorias ao negócio regional do pequeno produtor, 
respeitando as características e realidade do contexto desse tipo de empresa.

“Como resultado principal, espera-se que este diagnóstico inicial promova a implementação 
das sugestões de melhorias nas empresas e marcenarias, e que o negócio e produto local 
possam utilizar a gestão de design e a metodologia da ‘Produção Mais Limpa’ para serem mais 
competitivos  e  agregarem  qualidade  ao  serviço,  proporcionando  o  crescimento  e  o 
desenvolvimento das empresas”, disse Souza.

A metodologia de “Produção Mais Limpa” consiste na observação de todo o processo produtivo 
de  uma  empresa,  com  o  objetivo  de  propor  mudanças  tanto  estruturais  quanto 
organizacionais, com foco na preservação do meio ambiente.

“A diferença dessa metodologia para as demais é que esta se preocupa com o processo como 
um todo, desde a formulação do projeto, passando pela conscientização e organização de 
todos  os  integrantes  da  empresa,  até  o  final  da  vida  e  descarte  do  produto”,  explicou a 
professora.

Principais beneficiados

De  acordo  com  a  pesquisadora,  o  projeto  resultará  em  uma  maior  produtividade  nas 
movelarias de Manaus e o principal beneficiado será o próprio marceneiro que ainda sofre com 
dificuldades tecnológicas, financeiras e estruturais. Segundo ela, o estudo otimizará o processo 
de produção, agregando valor ao trabalho dos pequenos produtores e, consequentemente, 
gerando redução nos gastos e maior lucratividade.
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“Esse é o apelo sustentável que o projeto de pesquisa oferece: evitar o desperdício das sobras 
de madeiras usadas nas oficinas de marcenaria. Acredito que o foco principal é pensar que se 
há  sobra  é  porque  há  problema.  Antes  de  se  pensar  o  que  vai  ser  feito  das  sobras  de 
madeiras, deve-se pensar em evitar as mesmas. Isso serve para qualquer material utilizado 
como matéria-prima ou material de insumo dentro de uma marcenaria”, afirmou Souza.

O estudo conta com parceiros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da UEMG, 
além dos sócios de uma marcenaria que fica localizada no Distrito Industrial, em Manaus.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-
movelarias-em-manaus

http://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus
http://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus
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Um estudo  desenvolvido  pela  aluna  do  curso  de  Medicina  da  Universidade  do  Estado  do 
Amazonas (UEA), Juliana Barroso, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) verificou a prevalência de gravidez ectópica, quando o embrião se forma 
fora do útero, na maternidade Ana Braga, localizada no bairro São José, na Zona Leste. O 
estudo foi realizado no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), na Fundação 
Alfredo da Matta (Fuam) e analisou os dados de gestantes que deram entrada na maternidade 
em 2012.

A  pesquisa  identificou  que  de  121  mulheres  que  realizaram  a  laparotomia  exploradora 
(abertura  cirúrgica  da  cavidade  abdominal),  81  apresentaram  gravidez  ectópica,  o  que 
corresponde a 66,9% das pacientes.

De acordo com a pesquisadora, uma das principais causas da gravidez ectópica é a inflamação 
pélvica que está associada a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), como a clamídia e o 
gonococo.

“Se a mulher  adquire  DST e não faz  o  tratamento adequado,  ela  pode vir  a  desenvolver 
doença inflamatória pélvica e, por conseguinte, a gravidez ectópica. O risco maior é de haver 
ruptura da gravidez no abdômen da mulher e acabar apresentando hemorragia. Geralmente, é 
necessário fazer uma cirurgia”, explicou Juliana Barroso.

A  mestre  em medicina  tropical  pela  UEA  e  em saúde  internacional  pela  Universidade  de 
Barcelona, Camila Bôtto, que orientou o estudo, disse que a maioria dos casos de gravidez 
ectópica, em 2012, foi encontrada na maternidade Ana Braga, pois foram encaminhados por 
outras maternidades por  conta do procedimento cirúrgico. Contudo, a médica não descarta 
terem havido casos em outras maternidades que não foram notificados.

Com os dados, de acordo com Bôtto, foi possível identificar os fatores que influenciaram para 
um quadro mais grave da doença nas pacientes. “A paciente acaba desenvolvendo anemia, por 
conta da hemorragia, e, ao ser submetida ao procedimento cirúrgico, aumentam as chances de 
complicações. Outro fator que está associado a um maior risco é a demora em ir ao hospital ou 
vir encaminhada do interior do Amazonas”, observou a pesquisadora.

Com o trabalho, as pesquisadoras esperam contribuir com informações sobre o problema e 
alertar para a prevenção e tratamento das DSTs e das doenças inflamatórias pélvicas.

“Mulheres que tiveram gravidez ectópica possuem chances maiores do quadro se repetir, além 
de diminuir a chance de uma nova gravidez normal, porque, dependendo da gravidade da 
doença, no procedimento cirúrgico são retiradas as trompas ou ovário”, destacou.

Leia a matéria na íntegra: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
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Na tarde de 19 de maio, Francilene Garcia, presidente do CONSECTI (Conselho nacional de 
Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação), abriu a reunião do 
fórum conjunto de sua instituição e o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa), debatendo o conteúdo da Carta de Belo Horizonte, em construção. O 
documento  elenca  algumas  medidas  necessárias  para  as  entidades  da  área  e  solicita  o 
encaminhamento de algumas propostas consideradas urgentes. “Gostaríamos de aproveitar o 
momento de encontro entre os dois fóruns para discutir esta carta e as demandas da nossa 
área ao governo interino de Michel Temer, e ao ministro Gilberto Kassab”, disse Francilene.

Nesta semana, Gargioni se reuniu com o recém-nomeado ministro de CTI, e disse que acredita 
que  Kassab  esteja  abrindo  o  diálogo  com várias  entidades  importantes  da  área.  “Dada a 
experiência que ele já tem como gestor público e sua influência política, pode dialogar com as 
autoridades  e  nos  auxiliar  a  tocar  nossos  projetos  e  levantar  recursos,  atendendo nossas 
demandas”. Na reunião, os presidentes das FAPs e secretários estaduais manifestaram suas 
opiniões sobre o conteúdo da carta.

Outro assunto na  pauta  foi  o  Marco Legal  de CTI.  A mesa contou com a participação da 
assessora jurídica  da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado  de São Paulo), 
Cristina Leftel, e o assessor da Secretaria Executiva do MCTI, Luiz Fauth. Cristina e o CONFAP 
se  propuseram a  auxiliar  as  FAPs  a  adaptarem e  atualizarem suas  legislações  estaduais, 
“porém, enquanto não houver a regulamentação do Marco Legal, não é possível estabelecer 
um modelo, por causa dos pontos controversos”. Para que seja formulada a regulamentação, 
está em andamento uma consulta pública que atenda as necessidades da academia, do setor 
público e da iniciativa privada, que deve encerrar em 30 dias. Após a consulta será elaborada 
uma  minuta  da  regulamentação,  que,  de  acordo  com Fauth,  deverá  ser  apresentada  na 
Reunião Anual da SBPC, de 03 e 09 de julho, em Porto Seguro (BA).

Uma breve apresentação sobre as ações do Fundo Newton e o cronograma das chamadas foi 
feita por Camila Almeida, representante do Conselho Britânico. Ela falou sobre o Researcher 
Links, o Researcher Connect e o Institutional Links, que atualmente é realizado apenas no 
estado do Amazonas, em parceria com a FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas). O assessor de assuntos internacionais do CONFAP, Mario Neto Borges, declarou 
que existe perspectiva de estender o programa para outros estados, por meio de parceria com 
o Conselho Britânico.
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Encerrando a tarde, os secretários estaduais de CTI e presidentes das FAPs se reuniram com 
representantes das agências e fontes de fomento federais: FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Para Idelazil Talhavini, da CAPES, é 
importante que as agências participem dos fóruns e tenham contato direto com os parceiros, 
pois  isso  dá  rosto  aos  programas,  além  de  fortalecer  as  ações  conjuntas  e  dar  mais 
intensidade à sua execução. Para ela, o CONFAP é o ponto focal do diálogo entre a CAPES e as 
FAPs.

30 anos da FAPEMIG

A abertura do Fórum ocorreu na parte da manhã, durante a cerimônia de comemoração dos 30 
anos da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). O presidente 
do  CONFAP,  Sergio  Gargioni,  parabenizou  a  Fundação  anfitriã:  “nós  estamos  vivendo  um 
momento  de  transição  e  turbulência  na  CTI.  Porém  hoje  estamos  aqui  festejando  a 
consolidação dos sistemas estaduais de pesquisa e inovação, e a FAPEMIG sempre foi  um 
exemplo de modernidade e defesa dos interesses da ciência como desenvolvimento social do 
país”.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/602/urgencias-nacionais-da-area-de-cti-
dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap

http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/602/urgencias-nacionais-da-area-de-cti-dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap
http://www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/602/urgencias-nacionais-da-area-de-cti-dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap
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Na tarde de 19 de maio,  Francilene Garcia,  presidente do Consecti  (Conselho nacional  de 
Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação), abriu a reunião do 
fórum conjunto de sua instituição e o Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa), debatendo o conteúdo da Carta de Belo Horizonte, em construção. O 
documento  elenca  algumas  medidas  necessárias  para  as  entidades  da  área  e  solicita  o 
encaminhamento de algumas propostas consideradas urgentes. “Gostaríamos de aproveitar o 
momento de encontro entre os dois fóruns para discutir esta carta e as demandas da nossa 
área ao governo interino de Michel Temer, e ao ministro Gilberto Kassab”, disse Francilene.

Nesta semana, Gargioni se reuniu com o recém-nomeado ministro de CTI, e disse que acredita 
que  Kassab  esteja  abrindo  o  diálogo  com várias  entidades  importantes  da  área.  “Dada a 
experiência que ele já tem como gestor público e sua influência política, pode dialogar com as 
autoridades  e  nos  auxiliar  a  tocar  nossos  projetos  e  levantar  recursos,  atendendo nossas 
demandas”. Na reunião, os presidentes das FAPs e secretários estaduais manifestaram suas 
opiniões sobre o conteúdo da carta.

Outro assunto na  pauta  foi  o  Marco Legal  de CTI.  A mesa contou com a participação da 
assessora  jurídica  da  Fapesp (Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  São  Paulo), 
Cristina Leftel, e o assessor da Secretaria Executiva do MCTI, Luiz Fauth. Cristina e o Confap 
se  propuseram a  auxiliar  as  FAPs  a  adaptarem e  atualizarem suas  legislações  estaduais, 
“porém, enquanto não houver a regulamentação do Marco Legal, não é possível estabelecer 
um modelo, por causa dos pontos controversos”.  Para que seja formulada a regulamentação, 
está em andamento uma consulta pública que atenda as necessidades da academia, do setor 
público e da iniciativa privada, que deve encerrar em 30 dias. Após a consulta será elaborada 
uma  minuta  da  regulamentação,  que,  de  acordo  com Fauth,  deverá  ser  apresentada  na 
Reunião Anual da SBPC, de 03 e 09 de julho, em Porto Seguro (BA).

Uma breve apresentação sobre as ações do Fundo Newton e o cronograma das chamadas foi 
feita por Camila Almeida, representante do Conselho Britânico. Ela falou sobre o Researcher 
Links, o Researcher Connect e o Institutional Links, que atualmente é realizado apenas no 
estado do Amazonas, em parceria com a Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas). O assessor de assuntos internacionais do Confap, Mario Neto Borges, declarou 
que existe perspectiva de estender o programa para outros estados, por meio de parceria com 
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o Conselho Britânico.

Encerrando a tarde, os secretários estaduais de CTI e presidentes das FAPs se reuniram com 
representantes das agências e fontes de fomento federais: Finep (Financiadora de Estudos e 
Projetos), Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior) e BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Para Idelazil Talhavini, da Capes, é 
importante que as agências participem dos fóruns e tenham contato direto com os parceiros, 
pois  isso  dá  rosto  aos  programas,  além  de  fortalecer  as  ações  conjuntas  e  dar  mais 
intensidade à sua execução. Para ela, o Confap é o ponto focal do diálogo entre a Capes e as 
FAPs.

30 anos da Fapemig

A abertura do Fórum ocorreu na parte da manhã, durante a cerimônia de comemoração dos 30 
anos da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). O presidente 
do  Confap,  Sergio  Gargioni,  parabenizou  a  Fundação  anfitriã:  “nós  estamos  vivendo  um 
momento  de  transição  e  turbulência  na  CTI.  Porém  hoje  estamos  aqui  festejando  a 
consolidação dos sistemas estaduais  de pesquisa e inovação,  e a Fapemig sempre foi  um 
exemplo de modernidade e defesa dos interesses da ciência como desenvolvimento social do 
País”.

Durante a solenidade, o Confap e o Consecti assinaram dois acordos de cooperação, com a 
Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a RNP (Rede Nacional de 
Pesquisa).  Também houve homenagens a Amigos da Ciência e Amigos da Fapemig, além da 
entrega  de  placas  a  personalidades  que  incentivam  a  CTI.  O  Confap  e  o  Consecti 
homenagearam Piero Venturi, chefe da Comissão de Ciência e Tecnologia da União Europeia, e 
Emília Ribeiro, secretária executiva do MCTI. Sobre o trabalho com o Confap, Piero comentou 
“nós começamos a dialogar porque os pesquisadores tinham problemas reais de acesso aos 
programas  europeus.  O  acordo  assinado  em  2014  fortaleceu  sua  participação  nesses 
programas. Graças à cooperação com Gargioni, Zaíra, Mario Neto e os colegas das FAPs, seis 
Fundações  já  publicaram  orientações  para  os  pesquisadores  locais  conseguirem 
financiamento.” Após a assinatura da carta de intenções entre o Confap e a UE, mais de 60 
projetos brasileiros já foram aprovados no Horizon 2020.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/6-
urgencias-nacionais-da-area-de-cti-dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap/

http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/6-urgencias-nacionais-da-area-de-cti-dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap/
http://www.jornaldaciencia.org.br/edicoes/?url=http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/6-urgencias-nacionais-da-area-de-cti-dominam-a-pauta-do-forum-consecti-confap/
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Um projeto de pesquisa desenvolvido pela mestranda em Design, Inovação e Sustentabilidade 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais  (UEMG),  Catarina Costa de Souza,  pretende 
evitar  o  desperdício  de  madeira  e  a  degradação  ambiental  ocorridos  em marcenarias  de 
pequeno porte, em Manaus, durante o processo produtivo.

O projeto é desenvolvido com aporte do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e, segundo a pesquisadora, tem como 
finalidade diagnosticar em que momento ocorre a maior perda de madeira, focando na gestão 
do design sustentável.

Segundo Souza, a pesquisa irá agregar melhorias ao negócio regional do pequeno produtor, 
respeitando as características e realidade do contexto desse tipo de empresa.

“Como resultado principal, espera-se que este diagnóstico inicial promova a implementação 
das sugestões de melhorias nas empresas e marcenarias, e que o negócio e produto local 
possam utilizar a gestão de design e a metodologia da ‘Produção Mais Limpa’ para serem mais 
competitivos  e  agregarem  qualidade  ao  serviço,  proporcionando  o  crescimento  e  o 
desenvolvimento das empresas”, disse Souza.

A metodologia de “Produção Mais Limpa” consiste na observação de todo o processo produtivo 
de  uma  empresa,  com  o  objetivo  de  propor  mudanças  tanto  estruturais  quanto 
organizacionais, com foco na preservação do meio ambiente.

“A diferença dessa metodologia para as demais é que esta se preocupa com o processo como 
um todo,  desde a formulação do projeto,  passando pela conscientização e organização de 
todos  os  integrantes  da  empresa,  até  o  final  da  vida  e  descarte  do  produto”,  explicou  a 
professora.

Principais beneficiados

De  acordo  com  a  pesquisadora,  o  projeto  resultará  em  uma  maior  produtividade  nas 
movelarias de Manaus e o principal beneficiado será o próprio marceneiro que ainda sofre com 
dificuldades tecnológicas, financeiras e estruturais. Segundo ela, o estudo otimizará o processo 
de produção, agregando valor ao trabalho dos pequenos produtores e, consequentemente, 
gerando redução nos gastos e maior lucratividade.
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“Esse é o apelo sustentável que o projeto de pesquisa oferece: evitar o desperdício das sobras 
de madeiras usadas nas oficinas de marcenaria. Acredito que o foco principal é pensar que se 
há  sobra  é  porque  há  problema.  Antes  de  se  pensar  o  que  vai  ser  feito  das  sobras  de 
madeiras, deve-se pensar em evitar as mesmas. Isso serve para qualquer material utilizado 
como matéria-prima ou material de insumo dentro de uma marcenaria”, afirmou Souza.

O estudo conta com parceiros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da UEMG, 
além dos sócios de uma marcenaria que fica localizada no Distrito Industrial, em Manaus.

Leia a matéria na íntegra:
http://portaltucuma.com/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus/

http://portaltucuma.com/estudo-pretende-aumentar-produtividade-de-movelarias-em-manaus/
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A  Fundação  Hospital  Adriano  Jorge  (FHAJ),  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde 
(Susam), lança nesta quarta-feira (18), o Edital nº 01/FHAJ/PAIC, que torna pública a abertura 
de inscrição para seleção de novos projetos, orientadores e bolsistas do Programa de Apoio à 
Iniciação Científica (PAIC), edição 2016/2017. O programa é desenvolvido em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

O período de inscrição e entrega de documentação será de 19 de maio a 10 de junho de 2016.  
As normas do processo seletivo estão disponíveis para consulta neste (www.fhaj.am.gov.br). 
Para  a  inscrição  o  candidato  deve  trazer  a  ficha  de  inscrição  digitalizada  preenchida  e 
impressa, assim como todos os documentos exigidos no Edital. O atendimento será realizado 
na Coordenação do PAIC, na Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), no horário de 8h às 12 
horas.

De acordo com Rosiane Pinheiro Palheta, coordenadora do PAIC/FHAJ, as bolsas terão vigência 
de  1º  de  Agosto  de  2016  a  31  de  julho  de  2017  e  serão  distribuídas  em 11  áreas  de 
conhecimento:  Medicina,  Epidemiologia/Estatística,  Farmácia,  Fisioterapia,  Psicologia, 
Biblioteconomia, História da Saúde, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Ciências Sociais. 
“Ao todo, são 33 linhas de pesquisa a serem exploradas”, destacou a coordenadora. O valor da 
bolsa é R$ 400,00 mensais.

A Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) informa que podem se inscrever na seleção estudantes 
de graduação regularmente matriculados em instituições de Ensino Superior do Amazonas, 
credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Conselho Estadual de Educação 
e, quando for o caso, conveniadas com a Fundação Hospital Adriano Jorge. Entre os requisitos, 
o estudante deve estar matriculado a partir  do segundo período. Também não pode estar 
cursando os últimos períodos na data de ingresso ao programa. É exigido que o candidato não 
possua vínculo empregatício de qualquer natureza, nem seja beneficiário de qualquer tipo de 
bolsa.

O  objetivo  do  PAIC  é  disseminar  o  conhecimento  científico  através  do  envolvimento  dos 
estudantes de graduação em todo o processo de investigação, proporcionando um pensamento 
crítico-analítico.  Também tem por  meta proporcionar  aos alunos a experiência  prática e o 
desenvolvimento de habilidades em pesquisas.
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O  Edital  nº  01/FHAJ/PAIC  (2016/2017)  poderá  ser  acessado  no  site  da  Fundação,  no 
www.fhaj.am.gov.br. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Pesquisa da FHAJ, com a coordenação do PAIC/FHAJ, pelo telefone (92) 3612-2296 ou ainda 
pelo email  paic_fhaj@hotmail.com.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.fhaj.am.gov.br/1805-fundacao-hospital-adriano-jorge-lanca-edital-para-paic-
20162017/

http://www.fhaj.am.gov.br/1805-fundacao-hospital-adriano-jorge-lanca-edital-para-paic-20162017/
http://www.fhaj.am.gov.br/1805-fundacao-hospital-adriano-jorge-lanca-edital-para-paic-20162017/
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 19/05/2016

Inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de Junho, em Manaus. Lista dos finalistas deve 
ser divulgada ainda no mês de junho.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2016/05/19/7-premio-fapeam-de-
jornalismo-cientifico-tem-inscricoes-abertas.html

Sim

Não

Sim Não

http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2016/05/19/7-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-tem-inscricoes-abertas.html
http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2016/05/19/7-premio-fapeam-de-jornalismo-cientifico-tem-inscricoes-abertas.html


Veículo: facebook Portal ACRÍTICA Editoria: Pag: 

Assunto: Estudo pretende aumentar produtividade de movelarias em manaus 
Cita a 

FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/05/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: facebook Portal Parintins 24 horas Editoria: 

Assunto: alunos de escolas públicas pranchas de sup com lixo 
Cita a 

FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/05/2016

Sim

Não

Sim Não
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